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Org.nr: 816000-5107

Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under året.

Årsmötet hölls den 5 februari 20IL

Medlemmar

Antal medlemmar är254 fullbetalande och 170 familjemedlemmar, dvs totalt424 medlemmar

vilket är en minskning från föregående år med 6 fullbetalande och 6 familjemedlemmar.

Medlemsavgiften är 160 kr för fullbetalande och 80 kr för familjemedlem.

Anställda

Föreningen har ingen anställd personal

Verksamhet under året

I samband med årsmötet den 5 februari ordnades den traditionella jul- och vinterfesten med

ca 100 deltagare som bjöds på gröt, kaffe och smörgås samt musik till dansen.

Informationsbrev sändes ut till samtliga huvudmedlemmar tre gånger under 2011 och

dessutom en gång till huvudmedlemmar i Täby.

Verksam hetsberättelse för
FUB i Södra Roslagen

är 2011 
\

Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Södra

Roslagen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelse och ledamöter

Apostolis Papakostas
Catarina Liljedahl
Sören Wiklund
Karin Berg

Ordinarie ledamöter: Ann-Charlotte Granström
Anna Georgsson
Arne Hedman
Marianne Olbrant
Lars-Erik Lindqvist

Ulf Almgren
Arne Kristoffersson

Vakant



FUB i Södra Roslagen
Org.nr: 816000-5107

I samarbete med Täby Tigers och Vallentuna Golfklubb anordnades den22 maj en aktivitet

med möjlighet att prova på golf. Ett tiotal medlemmar med familjer kunde under ett par

timmar prova att slå från Driving Range. Mycket uppskattat där de flesta lyckades bra med

slagen. För att kunna utvecklas och/eller bli en återkommande aktivitet behövs en lämplig

ledare.

Styrelsen har under året arbetat för att aktivera kommunnätverken men det ärbara Täbys

och Osteråkers nätverk för närvarande har en mer permanent karaktär med återkommande

träffar. Styrelsen hoppas att nätverken i de andra kommunerna under 2012 skall få en mer

permanent struktur.

Täbygruppen har under året arbetat aktir,t för att försöka påverka både den politiska

ledningen och tjänstemannaledningen i Täby i följande fem huvudfrågor för våra vuxna

medlemmars rätt till goda levnadsvillkor.
1. Rimlig personlig ekonomi
2. Kraftigt utökad satsning på LSS-bosttider
3. Tillgång till önskade kultur- oclt fritidsoktiviteter
4. Daglig verksumhet med lrög kvalitet
5. LSS-handltiggarnss roll sku strirkas

Täbynätverket har under året diskuterat dessa frågor med LSS-ledningen tre gånger och med

de olika grupperna av politiker i socialnämnden ett flertal gånger. Dessutom har Täbygruppen

bevakat frågor på nämndsammanträden och lämnat ft)reningens synpunkter i mail eller brev

till nämnden ett flertal gånger. Diskussionerna kommer under 2012 också att fortsätta päalla
punkter, men framftjrallt på punkterna 3 och 5.

Titl vår glädje har nu resultaten börjat komma på de 5 punkterna på följande sätt:

1. Täby inför frän2012-01-01 ett kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH)

med en budgeterad nivå under 2012 pä 1,2 miljoner kr.
2. Planeringen av bostäder har ft)rbättrats, men fördröjs en del av onödiga överklagande

på bygglov. Kommunen har också visat större vilja att köpa platser i intilliggande

kommuner för att lösa akuta frågor'
3. Frän2012 återinförs i egenregiverksamheten den %-tidstjänst för planering av

sommalresor och sommaraktiviteter som bantades bort för 2 är sedan. LSS-

myndigheten kommer också under 2012 atttitta på lösningar för att generellt förbättra

fritidsverksamheten i Täby för vuxna med funktionshinder.
4. Genom införandet av LOV inom daglig verksamhet har våra möjligheter att själva

välja lämplig daglig verksamhet kraftigt ftirbättrats. Förhoppningsvis innebär den

ökade konkurrens en att kvaliteten även i egenregiverksamheten förbättras.

5. Nivåbedömningarna återförs till LSS-handläggarna som ju är den myndighetsperson

som bäst ska känna våra funktionshindrade.

Österåkersgruppen har haft fyra protokollförda samverkansmöten med Kommunens

representanlfrån Socialförvaltningen, Sara Eriksson. Gruppen har tillsammans med Sara

Eriksson diskuterat :

- Verksamhetsplan och budget 2012 föt Vård och Omsorgsnämnden

- Utvecklingsarbete inom psykiatrin
- Tj änstedeklarationer
- Upphandling av LSS tjänster
- Utbudet av Fritidsaktiviteter
En särskild grupp (8020) har arbetat med boendefrågor i kommunen.

FUB För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning



FUB För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning FUB i Södra Roslagen

Org.nr: 816000-5107

Under hösten diskuterade styrelsen bristen på lämpliga fritidsaktiviteter för våra vuxna
funktionshindrade och beslöt att i ett begränsat projekt "Roligare aktiviteter" forsöka hitta
och deltidsanställa en lämplig fritidsledare. Syftet var för att försöka skapa roligare
fritidsaktiviteter för framförallt våra vuxna funktionshindrade genom samverkan med

kommuner, studieförbund, idrottsföreningar och andra ideella krafter.

Från den 15 november har Tina Ljunggren anställts 25 tim/månad ftir att arbeta med dessa

frågor och Tina rivstartade med aktiviteten "Allsång med julsånger" denT december för att få

tillftille attträffavåra medlemmar och höra deras önskemåI. Till allsången kom 17 av vära
funktionshindrade medlemmar samt 10 anhöriga eller ledsagare. I diskussionerna mellan

sångerna framfördes många intressanta önskemål som Tina tar med sig i sitt fortsatta arbete.

Styrelsens undertecknande samt revisorernas skrivelse om datum för
revisionsberättelse.

Täby den ...... januari2012
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Apostolis Papakostas, ordförande
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Sören Wiklund, kassör

ledamot

ilfu"*dz-A
Marianne Olbrant, ersättare för
Anna Georgsson som ej deltagit i
Styrelsearbetet under året

Vår revisionsberättelse avseende denna verksamhetsberättelse har avgivits
den .2.?. januari2012

/{r//trr,m..
.v...."

Ulf Almgren (ordinarie revisor)

Ti I I verksam hetsberättelsen bifoqas:

Ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning

Revisionsberättelse

vice ordftirande



@ FUB i södra Rostagen

rNtÄrrnn
Medlemsavgifter
Bidrag: Danderyds kommun

Täby kommun
Vallentuna kommun
Österåkers kommun
Vaxholms kommun

Utdelning från Humanfonden
Räntor

KASSAREDOGÖRBLSE TÖN ÅN ZOTT

RESULTATRJiKNING 201 1-12-31.

KOSTNADER
Utflykter, fester och möten

Proj ekt "Roliga aktiviteter"
Porton
Diverse omkostnader

SUMMA KOSTNADER

ÅRers övpRsrorr
63 980,39 kr SUMMA KRONOR

är28 110kr

2 131,25 kr
2 460,00 kr
9 3 10,00 kr
7 840,00 kr
7 000,00 kr
1 500,00 kr

30 207,00 kr
3 532,14kr

1)

1)

r)
1)

1)

19 428,65 kr
9 297,00 kr
5 400,00 kr
7 051,00 kr

41 176,65 kr

22 803,',74kr

SUMMA INTAKTER

Anm 1): Summa bidrag från våra kommuner ftir år 2011

63 980,39 kr

2 237,00 kr
6 206,43 kr

2t 460,00 kr

BALANSRJiKNING 201 1-12-31

TILLGÅNGAR
Bankmedel

Bankgiro
Banco Humanfond
Banco Likviditetsfond

111405,88kr
3 132,00 kr

181 43 7,26 kr 2)

108 515,22kr

SKULDER
Övriga skulder
Resefond

Minnesfond:
Eget kapital:

Balans frän2010
Ärets överskott
Balans till är 2012

346 377,19 kr
22 803,74kr

369 180,93 kr
SUMMA KRONOR 405 084,36 kr SUMMA KRONOR 405 084,36 kr

Anm 2): 341,44 andelar i Banco Humanfond är bokförda till anskaffningsvärde inkl utdelningar vilket är 181 43 1,26 kr
Marknadsvärde 2011-12-31 var ca 193 779,72kr

Täby den 20 januari2012

Sören Wiklund, kassör



REVISIONSBERATTELSE

Undertecknad, vald till revisor for FUB i Södra Roslagen, lämnar efter
genomford revision folj ande revisionsberättelse :

Jag har granskat styrelsens förvaltning genom attta del av årsmötesprotokoll,
styrelseprotokoll och bokforing.

Räkenskaperna är väl forda med intZikter och kostnader vederbörligen
- verifierade. I bokföringen upptagna tillgångar har stämts av mot bank- och

postgirokonton.

Den upprättade balansräkningen ger en tydlig information om föreningens
ekonomiska ställning.

Jaghar ingen anmärkning mot styrelsens eller kassörens arbete och foreslår
därfor att årsmötet fastställer den upprättade balansräkningen, samt beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20Il .

Vallentuna den 22. januari2012
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Ulf Almgren
\-/ Rosengårdsvägen243

186 33 Vallentuna
08-s1I74276


